
Komisia pre ochranu verejného poriadku pri MsZ v Malackách 
 
 

Zápisnica z 12. zasadnutia Komisie pre ochranu verejného poriadku, konaného dňa 
10.4.2012  

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Miesto zasadnutia: zasadačka č. 219 MsÚ Malacky, Radlinského č. 2751/1, Malacky 
Program zasadnutia: 
 

1. Otvorenie 
2. Prerokovanie materiálov predkladaných na rokovanie MsZ 

a) Návrh na schválenie  Dodatku č. 2 k Programu hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja  mesta Malacky (Z 42/2012) – Ing. Prokop 

b) Návrh VZN mesta Malacky a interné právne normy: a) Návrh VZN, ktorým sa 
upravujú niektoré podmienky držania psov v meste Malacky – ( Z24/2012 ) – Ing. 
Prokop 

c) Návrh na schválenie projektu „Revitalizácia verejného priestranstva na ul. 
Břeclavská a 1. mája“ – (Z 41/2012) – Ing. Prokop 

d) Informácie:  
-  o realizácii projektu Záhorie Malacky – odkanalizovanie (Z 43/2012) – Ing. 
Prokop 

e) Plán preventívnych protipožiarnych kontrol na roky 2012-2016 – ( Z 44/2012) – 
Ing. Tedlová 

      3.   Záver 
 

 
K bodu l – Otvorenie 
Rokovanie otvoril predseda komisie Ing. Jozef Halcin, privítal prítomných členov komisie. 
 
K bodu 2  –  Prerokovanie materiálov predkladaných na rokovanie MsZ   
 a) Návrh na schválenie  Dodatku č. 2 k Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja    
                 mesta Malacky (Z 42/2012) – Ing. Prokop 

 
K uvedenému  bodu bol  prizvaný Ing. Prokop – ktorý uviedol, že Program hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja Mesta Malacky vychádzal z rozpracovaného, ešte neukončeného 
Operačného programu Bratislavský kraj. Došlo k zmene prioritných osí, opatrení aj 
merateľných ukazovateľov. Opatrenia sú iba rámcové  a Program hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja bude priebežne modifikovaný a doplňovaný aj podľa potrieb Mesta Malacky. 
Dodatok č. 2  spolu s dodatkom č. 1 teraz zahŕňa aktuálnu štruktúru OP Bratislavský kraj, 
jeho ciele, prioritné osi a opatrenia, merateľné ukazovatele a horizontálne priority.  
 
 
Uznesenie: 
Komisia vzala predkladaný materiál na vedomie bez pripomienok. 
 
 
 



b)Návrh VZN, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v Mesta Malacky 
(Z 24/2012) – Ing. Prokop 

 
K uvedenému bodu bol prizvaný Ing. Prokop, ktorý informoval, že vzhľadom na novelu 
zákona č. 282/2002 Z.z. sa upravujú  niektoré podmienky držania psov v Meste Malacky. Na 
základe uvedeného prišlo k vypracovaniu nového VZN, v ktorom sa podľa § 6 vymedzili 
miesta zákazu vstupu so psom a miesta určených  na voľný pohyb psov a taktiež je určený 
postup a podmienky prevzatia psa z karanténnej stanice.  
 
Uznesenie: 
Komisia vzala predkladané materiály na vedomie a navrhuje, aby sa TEXT podľa § 6 
ods. 3 („Zákaz vstupu so psom“) uviedol aj na tabuliach, ktoré sa budú osadzovať 
v rámci pastportizácie športových a detských ihrísk. 
 

c)Návrh na schválenie projektu „Revitalizácia verejného priestranstva na ul. 
Břeclavská a 1. mája“ – (Z 41/2012) – Ing. Prokop 
 
Ing. Prokop oznámil, že Mesto Malacky, ako oprávnený žiadateľ sa zapojilo  do uvedeného 
projektu, nakoľko je potrebné zabezpečiť funkčné a kultúrne prostredie obytného sídliska na 
ul. 1. mája s kaplnkou na Břeclavskej ulici. Ide o naplnenie poslania verejných plôch v meste 
s plynulým prechodom aktivít. Uvedený priestor má za cieľ spríjemniť pobyt obyvateľov 
miestnej časti a aj širšieho okolia. Celá oblasť nevytvára podmienky pre relax, oddych 
a pohyb v zelenej časti  a pôsobí neucelene a nekultúrne. Zeleň je v tejto časti mesta 
zanedbaná, ošetrovaná len v nevyhnutnom rozsahu a taktiež verejné osvetlenie je 
v havarijnom stave. 
 
Uznesenie: 
Komisia vzala predkladaný materiál na vedomie bez pripomienok. 
 

 
d) Informácie:  

-  o realizácii projektu Záhorie Malacky – odkanalizovanie (Z 43/2012) – Ing. 
Prokop 
 

Ministerstvo životného prostredia SR oznámilo mestu schválenie vykonaného verejného 
obstarávania nadlimitnej zákazky na stavebné práce pre projekt „Záhorie, Malacky – 
odkanalizovanie“. Budúci zhotoviteľ bol požiadaný o predloženie harmonogramu prác, 
organizáciu dopravy ... Po podpísaní zmluvy bude pripravená informácia pre obyvateľov 
mesta o realizácii a postupe prác. Jedná sa o veľký projekt, ktorý sa bude týkať štyroch oblastí 
mesta, v ktorých nie je v súčasnej dobe vybudovaná kanalizácia. Na Stupavskej ulici sa bude 
uvedený projekt realizovať (v smere z mesta) po odbočenie na Štúrovú ulicu, nakoľko 
v ďalšej časti Stupavskej je už vybudovaná kanalizácia na jednej strane ulice ( na pravej 
smerom von z mesta) a vybudovanie kanalizácie aj na druhej strane cesty by boli neoprávnené 
náklady a EÚ by preto nesúhlasila s realizáciou tejto časti kanalizácie. Z diskusie vyplynulo, 
že riešením pre obyvateľov tejto časti ulice (pri železničnej trati, kde nie je kanalizácia), by 
mohla byť realizácia niekoľko spoločných prípojok (napr. jedna pre 3-4 rodinné domy), ktoré 
by sa tak napojili na už existujúcu kanalizáciu na druhej strane ulice. Vzhľadom na 
špecifickosť daného riešenia a zabezpečenie rovnakej šance na pripojenie sa voči ostatným 
častiam, kde sa bude kanalizácia realizovať alebo sa už realizovala by sa tieto prepojenia 
mohli realizovať za finančnej účasti mesta a to napríklad z finančných prostriedkov mesta 



určených na vývoz žúmp, ktoré po vybudovaní kanalizácie už nebude potrebné zo strany 
mesta vynakladať.  
 
Uznesenie: 
Komisia vzala predkladané materiály na vedomie a navrhuje odkanalizovanie 
rodinných domov na Stupavskej ulici (na ľavej strane od odbočky na Štúrovú ulicu 
v smere von z mesta – pri železničnej trati) rieši ť vybudovaním a financovaním 
spoločných prípojok pre tieto rodinné domy zo zdrojov mesta v zmysle diskusie 
uvedenej vyššie k tomuto bodu.  
 

e)Plán preventívnych protipožiarnych kontrol na roky 2012-2016 – ( Z 44/2012) – Ing. 
Tedlová 
 
Ing. Tedlová oznámila, že nakoľko návrh časového harmonogramu a rajonizáciu mesta pre 
výkon preventívnych protipožiarnych kontrol v meste Malacky, na roky 2006-2010 schválilo  
MsZ-o svojím uznesením č. 47/2006/2b. Nakoľko platnosť poverení končí, predkladá sa 
aktualizovaný zoznam kontrolných skupín na roky 2012-2015.  
Členovia kontrolných skupín dostanú následne poverenia, ich držitelia sa musia pri výkone 
kontroly preukázať aj občianskym preukazom. Uvedená kontrolná činnosť je povinná zo 
zákona.  
 
Uznesenie: 
Komisia vzala predkladaný materiál na vedomie bez pripomienok. 
 
 
K bodu 3 – Záver 
 
Predseda komisie Ing. Jozef Halcin poďakoval všetkým členom a hosťom za aktívnu účasť na 
komisii. 
 
 
 
 
 
V Malackách, dňa  11. apríla  2012 
 
 
Zapísala:                                                                     Schválil: 
Denisa Bebčáková                                                      Ing. Jozef Halcin 
tajomníčka                                                                    predseda    
Komisie pre ochranu verejného poriadku                    Komisie pre ochranu verejného poriadku  
 
 
 


